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EDF Polska, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
i Miasto Gdynia podpisały Partnerstwo na rzecz zrównoważonego
rozwoju.
EDF Polska, najważniejszy na Pomorzu producent ciepła i energii elektrycznej oraz Okręgowe
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, jeden z największych dostawców ciepła w regionie pomorskim
, podpisały z władzami Gdyni porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Grupa EDF i OPEC będą wspierać miasto Gdynia w zakresie ochrony środowiska, promocji i rozwoju
gospodarczego. Miastami – Partnerami dla EDF Polska w zakresie zrównoważonego rozwoju są już Kraków
i Gdańsk.
W ramach partnerstwa, EDF Polska, OPEC i Miasto Gdynia pragną zapewnić efektywne wykorzystywanie energii
oraz przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego w perspektywie długoterminowej zgodnie
z przyjętymi zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
Priorytetem Partnerów Porozumienia jest bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Gdyni. Partnerzy deklarują
również wolę aktywnej współpracy w tym zakresie z Samorządami sąsiadujących gmin: Miasta Sopotu, Miasta
Rumi, Miasta Redy i Gminy Kosakowo.
EDF Polska, OPEC i Miasto Gdynia wspólnie zrealizują szereg projektów mających na celu:


ograniczenie emisji czynników szkodliwych dla środowiska dzięki budowanym instalacjom odsiarczania
i odazotowania spalin oraz programowi ograniczania niskiej emisji,



wspieranie innowacyjności na rzecz rozwoju koncepcji Smart City, w tym e-mobility,



wsparcie lokalnych społeczności w obszarze kultury, sportu, edukacji i integracji osób niepełnosprawnych.

Poprzez liczne wspólne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, Partnerzy pragną wesprzeć wzrost
konkurencyjności i atrakcyjności Gdyni jako ośrodka kultury, nauki, turystyki i nowoczesnych technologii.
Marek Stępa, Wiceprezydent Gdyni: „Jako samorząd czynimy starania o jak najlepsze warunki życia
mieszkańców Gdyni, a to między innymi oznacza tworzenie możliwości sukcesywnego przechodzenia
z tradycyjnych metod ogrzewania na niskoemisyjne, tańsze w eksploatacji, przyjazne dla środowiska. Cieszymy
się, że dzięki podpisanemu porozumieniu większa liczba gdynian uzyska dostęp do takich źródeł energii".
Thierry Doucerain, prezes zarządu EDF Polska: „Podpisanie porozumienia z Miastem Gdynia i OPEC to dla nas
bardzo ważny krok. Rozwijanie współpracy z miastami jest częścią strategii Grupy EDF w Polsce, która pragnie
być nie tylko najbardziej efektywnym i innowacyjnym producentem energii, ale również strategicznym partnerem
w zrównoważonym rozwoju dla miast, w których jest obecna. Łącząc umiejętności i doświadczenie kilku podmiotów
łatwiej można osiągnąć oczekiwany sukces.”
Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC: „OPEC to firma, która narodziła się w Gdyni. Od 53 lat rozwijamy się w
harmonii z najbliższym otoczeniem i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Podpisane porozumienie stanowi
kontynuację naszej strategii zrównoważonego rozwoju.”
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22 września br. EDF Polska podpisało podobne Porozumienie z Miastem Gdańsk, a w 2013 roku – z Krakowem.

Grupa EDF w Polsce
Grupa EDF posiada dziś w Polsce 10% udziału w rynku energii elektrycznej, 15% w rynku ciepła sieciowego
i zatrudnia 3300 pracowników. Grupa EDF jest też największym zagranicznym inwestorem w branży
energetycznej. EDF jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując
w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Zieloną Górę, Wrocław i Siechnice oraz Toruń. EDF posiada systemową
elektrownię węglową o mocy 1 775 MW w Rybniku.
W Polsce podstawowym źródłem (ponad 90%) energii elektrycznej jest węgiel. Na potrzeby swojej
działalności wytwórczej EDF zużywa blisko 7 milionów ton węgla rocznie , co czyni go jednym z największych
nabywców tego surowca w kraju.
Grupa EDF na świecie

EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz sprzedaży energii. EDF, który jest największym producentem
energii elektrycznej w Europie, we Francji posiada przede wszystkim elektrownie jądrowe i wodne, dzięki
którym 95,9 % wytwarzanej energii nie powoduje emisji CO2. We Francji, spółki przesyłu i dystrybucji energii
z Grupy EDF eksploatują 1 285 000 km napowietrznych i kablowych linii średnich i niskich napięć oraz 100
000 km sieci wysokich i najwyższych napięć. Grupa obsługuje 28,5 mln klientów we Francji.
W 2013 roku przychody Grupy wyniosły 75,6 mld euro, w tym 46,8% wypracowano poza Francją. EDF jest
notowany na paryskiej giełdzie i wchodzi w skład indeksu CAC 40.
* dane na 31.12.2013

